
5e Up-to-date
in erfelijke kanker 

Uitnodiging

Doelgroep
Professionals in de oncologie

Accreditatie
Chirurgen, dermatologen, gynaecologen, kinderoncologen, 
klinisch genetici, internisten, MDL-artsen, medisch oncologen, 
pathologen, radiotherapeuten, urologen, nurse practitioners, 
genetisch consulenten

Inschrijving
Via de website www.radboudumc.nl/UpToDateInErfelijkeKanker

Betalen
Het inschrijftarief bedraagt € 100;  
voor AIOS en verpleegkundig specialisten € 75 als in de oncologie

Contact
Radboudumc, PAO Heyendael
Yvonne Savelkoul, projectmedewerker
T (024) 361 96 71
E  Yvonne.Savelkoul-Broekman@radboudumc.nl

Praktische informatie

Oncologische themadag
22 september 2016, 13.00 uur
Auditorium (route 296) 
Radboudumc, Nijmegen

Up-to-date over
ontwikkelingen in
de zorg voor patiënt
en familie



De wereld om ons heen verandert snel en dat geldt ook voor de diagnos-
tiek, preventie en behandeling van erfelijke kanker. Ook dit jaar belichten 
we weer een scala aan actuele onderwerpen, samen met experts uit het 
gehele land.

De implementatie van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn in erfelijke 
darmkanker komt aan bod. Daarnaast worden mutaties in nieuwe 
genen (NTHL1) en nieuwe kennis over al langer bekende ziektebeelden 
besproken (zoals erfelijke borstkanker, ATM, neuro�bromatosis en 
paragangliomen). Er is plaats voor verschil in opvatting over de timing 
van preventieve borstverwijdering en ook over de voor- en nadelen van 
borstreconstructie technieken.
Erfelijke kanker is zeldzaam, maar bij elkaar raakt het heel veel mensen. 
Daarom gaan we de kennis en krachten in Europa bundelen in een 
referentie netwerk voor tumor predispositie syndromen.

Kortom, de laatste stand van zaken rondom erfelijke kanker, zowel 
vanuit klinisch als wetenschappelijk oogpunt, worden in dit nascholings-
programma aangeboden, zodat u als zorgverlener weer geheel up-to-date 
bent.
 
Namens de afdeling Genetica,

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge, dr. Gwendolyn Woldringh en 
dr. Wendy van Zelst-Stams

13.00 – 13.20  Ontvangst 

13.20 – 13.30 Welkomstwoord

13.30 – 15.15 Erfelijke borst- en eierstokkanker
 Voorzitter: dr. Gwendolyn Woldringh

Risico’s op kanker van BRCA en CHEK2 mutatie dragers
prof. dr. Truuske de Bock, epidemioloog 
UMC Groningen
Risico op borstkanker bij ATM heterozygotie
dr. ir. Nel Roeleveld, epidemioloog Radboudumc
E�ect van een BRCA mutatie op medisch ingrijpen
• OPA traject
• TUBA studie
dr. Joanne de Hullu, gynaecologisch oncoloog 
Radboudumc 
PROS en CONS
• Borstreconstructie na preventieve borstverwijdering: 
 tepel sparen of verwijderen?
• Timing van een preventieve operatie bij borstkanker 
 na diagnose BRCA: eerst behandeling afmaken of 
 alles in één pakket?
prof. dr. Dietmar Ulrich, plastisch chirurg Radboudumc 
versus dr. Marc Mureau, plastisch chirurg Erasmus MC 

 
15.15 – 15.45  Ko�epauze
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Programma

15.45 – 17.30  Gastro-intestinale tumoren
 Voorzitter: prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge

Nieuwe richtlijn darmkanker en Finding them all
dr. Liestbeth Spruijt, klinisch geneticus Radboudumc
BER-genen en erfelijke darmkanker met en zonder 
polyposis
dr. Roland Kuiper, moleculair bioloog Radboudumc
Lynch syndroom surveillance: e�ect op kanker inciden-
tie en mortaliteit
prof. dr. Rolf Sijmons, klinisch geneticus UMC Groningen
Familiair maagkanker zonder CDH1 mutatie: wat is het 
beleid? En wat is de rol hierin van Helico Bacter?
dr. Jolanda van Dieren, gastro-enteroloog Antoni van 
Leeuwenhoek

17.30 – 18.30 Dinerbu�et

18.30 – 20.00 Gemengd programma
 Voorzitter: dr. Wendy van Zelst-Stams

FH: precursor laesies in de nier bij nierscreening
dr. Marleen Kets, klinisch geneticus Radboudumc
Neuro�bromatosis (1 en 2)
drs. Eveline Blom, klinisch geneticus Maastricht UMC+
Genetische Diagnostiek paraganglioma’s
dr. Frederik Hes, klinisch geneticus Leids UMC en 
MC Haaglanden
ERN genetische tumor predispositie syndromen: 
wat en hoe
prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge, internist-oncogeneticus 
Radboudumc

20.00 Slotwoord en borrel
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